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1. A romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai kerete első 
szakaszának tanulságai

Ha az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) keretében 2003-ban közzétett 
számadatokat1 összevetjük az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az UNDP 2011-es 
jelentése2, valamint az UNDP, a Világbank és a Bizottság által ugyanabban az évben közösen 
végzett, romákkal kapcsolatos regionális felmérés megállapításaival, láthatjuk, hogy a roma 
közösségeket továbbra is tartós munkanélküliség, szegregált oktatás, egészségtelen 
életkörülmények, rettenetes egészségügyi állapotok, politikai alulreprezentáltság és földrajzi 
elszigeteltség jellemzi. Ezek az adatok – és nem utolsósorban a roma közösségek saját 
tapasztalatai – élő bizonyítékai a korábbi integrációs programok alkalmatlanságának, melyek 
a különböző politikaterületek között szétszórtan működtek, alulfinanszírozottak voltak és nem 
a romák bevonására koncentráltak, hogy csak néhány hiányosságot említsünk. Ezért 2011-ben 
útjára indult az első uniós szintű erőfeszítés a romák integrációjára, amely az eddigi 
legígéretesebb kezdeményezésnek tűnik a romák marginalizálódásának mérséklésére.

A romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai kerete végrehajtásának 
első szakaszában azonban jelentős hibák kerültek felszínre, melyek homályos irányítási 
szerkezetének, nem egyértelmű célkitűzéseinek, a hatóságok lankadó elköteleződésének és a 
finanszírozás elégtelenségének tudhatók be. Az európai romaintegrációs folyamat civil 
érdekeltjei körében az kapcsán általánossá vált benyomás az, hogy az uniós intézmények 
jelentős erőfeszítései ellenére a terepen tapasztalható gyakorlati eredmények csekélyek. A 
nemzeti cselekvési tervekben felszínre került hiányosságok és gyengeségek mellett ez a jól 
működő többszintű irányítás és a rendszerszintű európai együttműködési normák hiányának is 
betudható, amelyek biztosítanák a várt eredmények egyértelmű megfogalmazását és a változó 
társadalmi és gazdasági követelményeknek megfelelő folyamatos fejlesztését. A számos 
szereplő részvétele ellenére – vagy épp amiatt – a keret ellenőrzése és irányítása nincs jól 
meghatározva, és nehéz megállapítani, pontosan ki és milyen mértékben felel a keret sikeréért 
vagy kudarcáért, így a folyamat nélkülözi a megfelelő irányítást és minőségellenőrzést.
Szintén aggodalomra ad okot, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság jól láthatóan olyan 
nem kormányzati és nemzetközi szervezetekhez kívánja kiszervezni a vonatkozó 
intézkedéseket, amelyek bár a romák nevében, ám gyakorlatilag az ő tevékeny 
szerepvállalásuk nélkül lépnek fel. Ezzel egyrészt a szakpolitikai ellenőrzés és átlátás 
feladását kockáztatják, másrészt olyan kívülállókra ruháznak felelősséget, akiket a társadalmi 
integráció terén jogi felelősség nem terhel. Mi több, e szervezetek túl nagy mozgástérrel 
rendelkeznek, mivel nincs olyan formalizált iránymutatás, amelynek betartása számon kérhető 
volna rajtuk. A romák integrációját célzó erőfeszítések formája és intenzitása így az 
érdekeltek önkéntes elköteleződésének mértékén és az ő döntéseiken múlik. Ez magában 
hordozza annak veszélyét is, hogy a romák integrációja terén az eddigi gyakorlatok 
folytatódnak, nevezetesen ésszerűtlenül nagy összegeket különítenek el személyzeti bérekre, 
és elmossák a felelősségi körök határait, mely által a szervezetek kettős ügynökökként lépnek 
fel, vagyis ők felelnek feladatok kiosztásáért és elvégzéséért is, vagy ők végzik a végrehajtást 
és a nyomon követést is. E gyakorlatok folytán a programok következetlenekké válnak, a 
hatásvizsgálatok nem megfelelők, és a projektek gyakran átfedésben vannak korábbi 
kezdeményezésekkel, anélkül, hogy azok kimenetelét egyértelműen meghatározták volna, 
miközben e meghatározatlan eredmények alapján lettek kijelölve a kezdeményezések 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/regional/europethecis/Avoiding_the_Dependency_Trap_EN.pdf
2 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
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folytatása vagy magasabb szintre emelése céljából. Mi több, a magyar elnökség óta a 
Tanácsban a fokozott politikai támogatás is alábbhagyott, mivel azóta szerencsétlen módon –
jóllehet nem szándékosan – sorra olyan országok látták el a Tanács elnöki tisztét, amelyek 
nem, vagy csak csekély mértékben rendelkeznek roma népességgel.

Az előadónak meggyőződése, hogy a konkrét elméleti és gyakorlati célkitűzések, valamint az 
ösztönzők és szankciók hiánya veszélyezteti annak elérését, hogy a keretben rögzített eredeti 
elképzelések gyakorlati, a terepen érzékelhető eredményekben öltsenek testet. Továbbá az 
előrehaladás mérésére használt mutatók többsége nem képes egyszerre számot adni a 
végrehajtásról és a szakpolitikáról. Egyiket a másik nélkül vizsgálni azonban hiányos 
elemzéshez vezet, hisz előfordul, hogy a végrehajtás nincs összhangban a tulajdonképpeni 
szakpolitikai kezdeményezésekkel. Általánosságban – bár bizonyos intézkedések a keret 
minden egyes elsőbbségi területén szerepelnek – a keret továbbra is fenntarthatatlan pálya felé 
mozog, és fennáll a kockázata, hogy a legtöbb célját nem éri el.
A stratégia hatékonysága növelhető volna az Európai Bizottság fokozott szerepvállalásával, 
mivel képes jelentős mértékben javítani a szabályozás és egyéb eszközök minőségét, 
ösztönözni a szakpolitikai összhang erősítését, és előmozdítani a keret átfogó célkitűzéseit. Az 
előadó hiszi, hogy a párhuzamos és egymást átfedő erőfeszítéseket a strukturális és szervezeti 
szinten kell egymáshoz igazítani, de a legfontosabb, hogy meg kell előzni, hogy a keret egy 
intézményi „senki földjén” landolva kikerüljön az ellenőrzés alól. Sokat segítene a 
szakpolitikai tervezés szintjén és az értékelésben is, ha a Bizottság készítene egy egyértelmű 
folyamatábrát a romák integrációját célzó folyamatról, amely mutatja az elért eredményeket, a 
kitűzött célokhoz rendelt fellépéseket és a megvalósításukra tett konkrét intézkedéseket, a 
végrehajtási intézkedések aktuális állását és a soron következő lépéseket, valamint egyértelmű 
értékelést nyújtana arról, hogy a helyi kezdeményezések és a nemzeti cselekvési tervek 
miként illeszkednek a közösségi célkitűzések megvalósításának menetébe.
A világos és egyértelmű eredmények megjelenítése érdekében a keret célkitűzéseihez néhány 
– inkább tájékoztató jellegű, semmint kötelező – célértéket kellene rendelni, amelyek 
referenciaként szolgálnak az előrelépések méréséhez. Ezért ajánlatos közös, összehasonlítható 
és megbízható mutatókat keresni, és ezekből létrehozni az uniós romaintegrációs mutatók 
csoportját az előrehaladás realisztikus elemzése végett, valamint hogy megfeleljünk a 
hatékony nyomon követés követelményének. A Bizottságnak továbbá sürgetnie kell a 
tagállamokat, hogy nemzeti stratégiáikban a fő prioritásokhoz rendeljenek számszerű kiemelt 
célokat, valamint törekednie kell arra, hogy a jövőben átfogóbb jelentéseket tegyen közzé az 
uniós romaintegrációs erőfeszítésekről a mutatók állása, a tagállamok által közölt adatok és a 
tapasztalatcserék alapján.
A „roma integráció évtizede” elnevezésű kezdeményezés egyértelmű és rendkívül csalódást 
keltő kudarca után jóvátehetetlen hiba volna hagyni, hogy a keret felületes kirakati kellékké 
silányuljon, vagy ami még rosszabb, magáncélú üzleti területté váljon, ahol egy szűk csoport 
igen jól keres, miközben a romák egy újabb generációja a társadalmi kirekesztés még 
mélyebb bugyraiba süllyed. Mi több, a romák társadalmi-gazdasági integrációja – vagyis 
annak elérése, hogy a rájuk vonatkozó mutatók megközelítsék a régió átlagát – nemcsak az 
idős és a munkaképes korú népesség létszámarányából eredő demográfiai kihívásra adna 
választ, hanem számottevő gazdasági növekedést is gerjesztene.

2. A roma nők sajátos helyzete
Európa immár több mint négy éve egy elhúzódó gazdasági válságban vergődik, amely eddig 
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nem tapasztalt szintű munkanélküliséggel sújtja és a társadalmi kirekesztés közvetlen 
kockázatával fenyegeti a lakosságot. Ezalatt a szegénységben élő nők száma férfi 
sorstársaikéhoz képest aránytalan mértékben nőtt, ma a nőkről elmondható, hogy a 
szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel fenyegetett valamennyi csoport többségét alkotják, 
továbbá hátrányt szenvednek egy sor, a nemi hovatartozástól nem elválasztható szempontból.
Ennek fényében a roma nők csoportja ma valószínűleg az EU legsebezhetőbb csoportjának 
tekinthető, körükben gyakoribb a szegénység, mint a roma férfiak esetében. A sajátos hátrányt 
szenvedő roma nők – pl. a fogyatékossággal élő és idős nők, a gyermeküket (egyedülállóként 
vagy özvegyként) egyedül nevelők vagy a nevelőotthonokban felnövők – különösen is ki 
vannak szolgáltatva a társadalmi kirekesztésnek és a marginalizálódásnak. Mégis, a nemi 
esélyegyenlőség vagy nem szerepel a romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti 
stratégiák kifejezett célkitűzései között, vagy ad-hoc módon és következetlenül foglalkoznak 
e kérdéssel.
Az előadó szerint a roma nők szegénységét leginkább a foglalkoztatással lehetne leküzdeni. A 
hátrányos helyzetű vidéki térségekben azonban – ahol a romák nagy része él – a nők gyakran 
az informális gazdaságban dolgoznak, nincsenek bejelentve a hivatalos munkaerőpiacon, vagy 
rövid távú szerződések alapján közfoglalkoztatottként dolgoznak, ami súlyos kérdéseket vet 
fel szociális jogosultságaik, pl. terhesség alatti jogosultságaik, anyasági szabadságuk, 
nyugdíjjogosultságaik és a társadalombiztosításhoz való hozzáférésük tekintetében. Mi több, a 
szabályozatlan, bizonytalan és gyakran félig legális munkaviszony miatt sok roma nő védtelen 
a kizsákmányolással szemben, és számukra – különösen, ha anyák – a családi feladatok és a 
tömegközlekedéshez való korlátozott hozzáférés miatt nagyobb nehézséget jelent az otthontól 
távolabb eső munkalehetőségek kihasználása.
A nemekkel kapcsolatos kutatásokban a fizetett munkára, illetve a nem fizetett háztartási és 
családi munkára fordított időt gyakran használják az egyes társadalmakon belüli, nemek 
közötti esélyegyenlőség mutatójaként, márpedig a hagyományos roma közösségekben a 
háztartási és gondozási munka kizárólagosan a nőkre hárított teher, amely miatt a nők idő 
előtt kikerülnek az oktatásból és a foglalkoztatásból. A roma nőket gyakran a 
gyermekgondozási lehetőségek hiánya, túlzottan magas ára, hozzáférhetetlensége vagy 
alkalmatlansága is a munkaerőpiac elhagyására kényszeríti. A társadalmi-gazdasági 
értelemben hátrányt szenvedő közösségeknek nyújtott támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadáscsökkentések eredményeképp e közösségekben nagyobb terhek hárulnak a nőkre, és a 
gondozási munka visszakerül a magánszférába. A családi bevételek csökkenésével a roma 
nőkre háruló kettős teher – fizetett munka vállalása és a gondozás – arra sarkalja őket, hogy 
intenzív, nem hivatalos és bizonytalan munkákat, miniállásokat, álrészidős állásokat 
vállaljanak, beleesve az aktív keresők szegénységének csapdájába, márpedig kézenfekvő, 
hogy a szülők szegénysége a gyermekek szegénységéhez vezet, és súlyos következményekkel 
jár a gyermekek későbbi életére nézve. A szociális biztonsági rendszerek ráadásul a 
folyamatos fizetett foglalkoztatás elvén alapulnak, és a legtöbb idős roma nő a munka gyakori 
megszakítása, nem hivatalos vagy időszakos jellege miatt nem tesz eleget ennek a 
követelménynek, így nyugdíjra egyáltalán nem vagy csak a megélhetési küszöböt el nem érő 
mértékben jogosult.

A válság a roma nők egészségét és jóllétét is hátrányosan befolyásolta, tovább súlyosbítva a 
munkanélküliség, az elszegényedés, a rossz lakhatási körülmények és a családi problémák 
miatt már amúgy is régóta elfogadhatatlan helyzetüket. Részben alacsony társadalmi-
gazdasági státuszuk, részben az egészségügyben velük szemben megnyilvánuló 
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diszkrimináció miatt a roma nők a többségi társadalomhoz képest jóval csekélyebb mértékben 
használják az egészségügyi szolgáltatásokat. Jóllehet a legtöbb tagállam rendelkezett kötelező 
mellrák- és méhnyakrákszűrésről, e vizsgálatok hozzáférhetősége gyakran megkérdőjelezhető, 
és ugyanez elmondható a terhesgondozásról és a szülészeti ellátásról, különösen a vidéki 
térségekben. Az előadó meggyőződése, hogy a roma nőket az uniós egészségügyi 
kezdeményezések egyik kifejezett célcsoportjává kell tenni, különösen, ami a női 
hormonrendszer működéséhez kapcsolódó, a szegénységben súlyosbodó olyan 
megbetegedésekkel kapcsolatos kezdeményezéseket illeti, mint a csontritkulás, az izom- és 
vázrendszeri problémák, valamint a központi idegrendszer megbetegedései, pl. az Alzheimer-
kór és/vagy a demencia. A nemek közötti különbség a pszichés betegségek terén is 
megnyilvánul, a depresszió például a hagyományos nemi szerepek és nemi egyenlőtlenségek 
miatt nagyságrendekkel gyakoribb a roma nők körében. Az egészség terén fennálló 
egyenlőtlenségek mérséklését ezért elsődleges célnak kell tekinteni, elismerve, hogy mind az 
etnikai, mind a nemi hovatartozás lényeges meghatározó tényező. 

A jelentés egyéb olyan súlyos szociális problémákkal is foglalkozni kíván, amelyek a 
marginalizálódással és a mélyszegénységgel szorosan összekapcsolódnak – következésképp 
aránytalanul nagymértékben sújtják a roma nőket –, mint pl. az emberkereskedelem, a 
családon belüli erőszak és a korai vagy kényszerházasságok. Kutatási adatok igazolják1, hogy 
a roma nők és gyerekek közül kerül ki az emberkereskedelem valamennyi típusa – pl. 
szexuális kizsákmányolás, munkahelyi kizsákmányolás, házi szolgaság, szervkereskedelem, 
illegális örökbefogadás és koldulás – áldozatainak többsége, függetlenül attól, hogy határokon 
átnyúló vagy belföldi emberkereskedelemről van szó. A roma családokban a családon belüli 
erőszak is igazoltan jelen van, amely a szegénység és az egzisztenciális bizonytalanság 
fokozódásával szintén felerősödik. A roma nők érzékelhetően fokozott kiszolgáltatottsága 
elsősorban közvetlenül a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők közötti 
túlsúlyukból, közvetetten a munkanélküliségből, az elégtelen oktatásból, az otthontalanságból, 
a családon belüli erőszakból, az állami gondozásban való nevelkedésből vagy a korai 
iskolaelhagyásból eredeztethető.

A fenti okokból a jelentés az Európai Unióban a roma nők egyedi helyzetére és szükségleteire 
fog összpontosítani, és egyedi ajánlásokat fog megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák európai kerete hogyan mozdíthatja elő társadalmi-
gazdasági integrációjukat.

                                               
1 http://www.errc.org/cms/upload/file/breaking-the-silence-19-march-2011.pdf vagy 
http://www.osce.org/odihr/20911


